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В Санкт-Петербург има театър, подобен на 
който не можеш да намериш в Русия – Детски 
интеграционен театър „Куклите“ . Тук няма стъл-
би и прагове, няма и кресла в салона за зрители . 
И знаете ли защо?

Мисията на този театър е да прави спектакли 
достъпни за всички деца в неравностойно поло-
жение . Това са не само глухи или с проблеми в 
зрението деца, или такива със синдрома на Даун, 
но и предвижващи се в инвалидни колички . 
Именно за тях е проектиран интериора на театъ-
ра: тук няма прагове, вратите са широки, има 
специално обзаведена тоалетна, край масичките 
в кафенето има място за количките . Но най-ва-
жен е салонът за зрителите . Той представлява 
наклонен под, покрит с мокет, върху който са 
разположени възглавници-кресла, които могат 
да приемат всякакви форми . Това е особено ва-
жно за онези, които имат нарушения на опорно-
двигателния си апарат . Отделно, че е много по-
приятно да гледаш спектакъл уютно разположен 
върху подобна възглавница, отколкото да седиш 
в кресло . А в края на салона за зрители има него-
ляма площадка, където можеш на оставиш 
инвалидната си количка .

С всеки спектакъл на Детския ин-
теграционен театър „Куклите“ режи-
сьорът и актьорите си поставят нови 
задачи по интегрирането на децата с раз-
лични диагнози . Когато през 2010 година 
театърът бе открит, тогава се търсеха фор-
ми за общуване с деца с нарушения във 
слуха . Намерени бяха две възможности: да се 
поставят спектакли-пантомими без думи и да 
се преви превод на езика на жестовете . Затова 
вляво от сцената за преводача има специално 
място, което винаги е осветено . За децата със 
забавено умствено развитие беше поставен мю-
зикъл, съставен от къси песни и номера по сти-
хове на съвременната руска поетеса Юна Мориц 
„Пътувал покривът към своя дом“ .

Беше поставен още един експериментален 
спектакъл – „Добрият слон“ – специално приго-
ден за деца с дефекти във зрението . За тях имаше 
тифлокоментарии (подробен разказ за ставащо-
то на сцената, който се прави в паузите между 
репликите на актьорите) . Историята за това как 
птицата-певица Мейзи оставила Слона да мъти 
яйцето й, а тя отлетяла в Маями да гради карие-
ра, е разказана с песни и танци . Може би това е 
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един от най-добрите спектакли на театъра, кой-
то добре илюстрира принципите в дейността му . 
Актьорите винаги по брехтовски показват „об-
ратната страна“ на работата си: някой закъснява 
и спектакъла не може да започне, друг показва 
идиотски фокуси, които всеки може да прави и 
т .н . Това е начин да обясниш на децата, които 
никога не са ходили на театър, че актьорът играе 
роля . Освен това е намерена много правилна 
интонация при общуването с малките зрители: 
актьорите се отнасят с тях като с големи, но за-
дават глупави въпроси, което много се харесва и 
на децата, и на родителите им .

„Куклите“ с увлечение изучават езици, на ко-
ито ще могат да говорят с всеки, в това число и с 
юношите и възрастните в неравностойно поло-
жение . За тях те играят спектакъла „Сътворилата 
чудо“ по пиесата на Уилям Гибон . След всеки 
спектакъл има обсъждане, при това на езика на 
жестовете .

Хората, които нямат такива проблеми – и 
малки, и големи, когато попаднат в театър 
„Куклите“ разбират, че са попаднали в свят, в 
който е прието да се говори на друг език . И раз-
бират, че и те имат своите ограничения – напри-
мер, непознаването на даден език . Но това не 

води до усещане за дискомфорт, особено 
при децата, които чрез играта по-бързо 
намират възможност да общуват .

Сега художественият ръководител 
на „Куклите“ Тигран Сааков разработ-
ва нов проект – „Театър на колела“, за 
да могат и онези деца, които са тежко 
болни или се намират в отдалечени-
те квартали, поне за един ден да 
попаднат в истински театър и да 
гледат пълноценен спектакъл с 

професионално осветление и 
звук .
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